
گو ید سن شهرستان ومیکنسرس  بودن دسترس در هیاطالع و یعموم استماع هیاطالع  
 

گو ید  سن شهرستان ومیکنسرس  
 24-2023 برنامه ساالنه

 

 و (ESG) یاضطرار یها حل راه نهیهز  کمک ،(منزل) خانه  در یگذار ه یسرما مشارکت ،(CDBG)ی اجتماع  توسعه بلوک یمال کمک

 برنامه وجوه (HOPWA) دزیا به مبتال  افراد یبرا مسکن یها  فرصت
 

  در   310  اتاق  در  صبح  9:00  ساعت  ،2023  لیآور  4  خیتار  در  را  یعموم  استماع  جلسه  ناظران  ئتیه  که  شود  یم  داده  هیاطالع  لهینوس یبد

 را   2023-2023  یمال  ساالنه سال  برنامه  تا  کرد  خواهد  برگزار  ایفرنیکال  گو،ید  سن  ک،یف یپاس  بزرگراه  1600  شهرستان،  تی ریمد  مرکز

 خواهد   یبررس  را (CDBGه )جامع  توسعه  بلوک  بودجه  در  دالر  4,210,628:  ینیتخم   مبلغ  از  یشنهادیپ  استفاده   رهیمد  ئتیه  . کند  یبررس

  ی اضطرار ی ها حل راه نهی هز کمک در دالر 369,509 ؛)منزل( یخانگ  یگذار هیسرما مشارکت یها صندوق در دالر 3,575,146 ؛کرد

(ESG  )به  مبتال  افراد  ی برا  مسکن  یها  فرصت  بودجه  دالر  5,619,991  و  ؛  HIV/AIDS (HOPWA)  مسکن  وزارت  از  شهرستان  که  

 2022-23  یمال   سال  در   را  یدالر  4,045,000  یشنهادیپ استفاده  نیهمچن  ئتیه  .کرد  خواهد  افتیدر (HUD)   متحده االتیا  یشهر  توسعه  و

 ، HOME  قبل  یسالها  حقوق  در  دالر  12،400،000  ینیتخم  مجدد  صیتخص  و  HOPWA  برنامه  و  CDBG،  HOME  ی درآمدها  در

ESG، CDBG و HOPWA  است قبل  سال بودجه سطوح اساس بر  ارقام نیا. گرفت خواهد نظر در. 
 

-2020  یقی تلف  برنامه  در  شدهنییتع  اهداف   د یبا  که  کند یم  فی توص  را  قبل  سال  حقوق  و  24-2023  یمال  سال  از  یمال  نیتأم  یبرا   یشنهادی پ  ی هاتی فعال  ساالنه  برنامه

  کند. برآورده را 24

 

  ، Coronado ،  Del Mar ، Imperial Beach،  Lemon Grove ،  Poway یشهرها   و  شهرستان  نشده ثبت  منطقه یبرا را  یا بودجه CDBG برنامه

 یفور  یازهای ن(  3)  ای  ؛ تیبال  و  ها  زاغه  بردن  نیب  از/یریجلوگ(  2)  ؛ کند  کمک  درآمد  کم  افراد  به(  1: )دیبا  CDBG وجوه.  کند   یم  فراهم Solana Beach و

 ومیکنسرس.  کند  یم  یمال  نیتأم County HOME وم یکنسرس  در  را   صرفه  به  مقرون  مسکن  یها  تیفعال  HOME برنامه  ؛ سازد   برآورده  را  جامعه  توسعه

HOME  مناطق  شامل  CDBG ،  برنامه.  است  ستایو   و   یسانت  مارکوس،   سن  مسا،   ال   تاس، ین یانس  کارلزباد،   یشهرها  عالوه  به ESG در  ها  خانمان  یب   به  کمک 

 گوید  سن  شهرستان  سراسر  در  آنها  یها  خانواده  و HIV/AIDS به  مبتال  افراد  یبرا  را  خدمات/مسکن HOPWA برنامه  و  کند  یم  نیتام  را CDBG مناطق

 .کند یم نیتام

 

 در   2023  لیآور  4  تا  2023  مارس  3  از  اظهارنظر   روزه  30  دوره  طول  در  یعموم  نظر  و  ینیبازب  یبرا  هاطرح  سینو شی پ  از  ییهایکپ

 مثال،   عنوان  به)  دارند  کمک  به  ازین   جلسات  در   شرکت  یبرا  که  یافراد.  است  دسترس  در  www.sdhcd.com  ینشان  به  شهرستان  ت یساوب

  شماره   با  لطفا  شتر،یب   اطالعات  کسب  یبرا.  دهند   اطالع  HCDS  به  جلسه  از  قبل  روز  پنج  دیبا (  رهیغ  و  انیناشنوا   زبان،  یسیانگل  ریغ افراد

 . دیریبگ تماس 2207-945 (866) شماره با لطفا   ،ییشنوا یها کمک یبرا. دی ریبگ  تماس 694-8724( 858)

  

http://www.sdhcd.com/

